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Nieuwsbrief 1 juni '17
Beste Lezer,
In mijn nieuwsbrief geef ik u zoals gewoonlijk graag een overzicht van
wat mij bezighoudt, zowel in het parlement als in Zoersel. Door de
recente getuigenissen over seksueel grensoverschrijdend gedrag
binnen het judo neem ik samen met collega Joris Poschet het initiatief
om gehoor te geven aan de verhalen van deze slachtoffers. We pleiten
hierbij dan ook voor de oprichting van een expertencommissie naar
analogie van de commissie historisch misbruik.
In de commissie welzijn stelde ik vragen omtrent de uitbreiding van de
openingsuren van meldpunt 1712. Uit een analyse van de cijfers bleek
immers dat een groot aantal oproepen naar dit meldpunt plaatsvonden
buiten de openingsuren. Tevens kaartte ik de noodzaak van een goede
bereikbaarheid van AWEL aan, de vroegere kinder- en
jongerentelefoon. Jaarlijks ontvangt AWEL 35.000 oproepen. Het is dus
belangrijk dat deze oproepen worden beantwoord zodat jongeren die
met een probleem zitten ergens terechtkunnen.
Tijdens het actualiteitsprogramma ‘ Wakker op Zondag’ ben ik in debat
gegaan over de hervorming van het jeugddelinquentierecht. Aanleiding
hiervoor was het incident in Technopolis. Om het belang van beweging
voor jongeren te benadrukken, bezocht ik samen met minister
Vandeurzen het project met deskbikes in het Kardinaal Van Roeyinstituut te Vorselaar. Met betrekking tot woonbegeleiding tekenden we
samen met zes gemeenten een samenwerkingsovereenkomst. We
leveren hiermee een extra inspanning om mensen met een
psychosociale kwetsbaarheid te begeleiden bij hun zoektocht naar een
geschikte woning of tijdens hun verblijf in een huurwoning.
Met de Première van de kortfilm HAS#TAG werd de aandacht gevestigd
op de gevaren van ‘catfishing’. Dit is een fenomeen waarbij iemand
zich online anders voordoet om te profiteren van tienermeisjes. De
première was een groot succes en de film zal als sensibiliseringsmiddel
getoond worden in heel wat Vlaamse secundaire scholen.

Tot slot wil ik u graag uitnodigen voor de braderij in Sint-Antonius op
vrijdag 2 juni. CD&V Zoersel heeft een stand en staat u graag te woord
over het beleid in onze gemeente. Hopelijk tot dan.
Veel leesplezier!

Misbruik in de sport:
CD&V wil permanente
expertencommissie
grensoverschrijdend
gedrag
De verhalen uit de judowereld leggen
een pijnlijke realiteit bloot: hoewel onze
sportclubs werken met kinderen en
jongeren, lijkt een monitoringsysteem
rond grensoverschrijdend gedrag verre
van ingeburgerd. CD&V steunt de
vraag naar een parlementaire
commissie grensoverschrijdend
gedrag in de sport naar analogie met
wat rond historisch misbruik in
onderwijs- en jeugdinstellingen werd
opgezet. Uit de werkzaamheden rond
historisch misbruik ontstond de
erkennings- en
bemiddelingscommissie. Die heeft
bewezen goed werk te leveren en werd
door de slachtoffers als helend
ervaren. Het lijkt ons aangewezen
dergelijk model ook voor sport te
installeren. Iedereen met
misbruikervaringen moet op elk
moment met zijn verhaal bij een groep
van experten terecht kunnen, die hen –
of de feiten nu verjaard zijn of niet –
juridisch begeleidt en wegwijs maakt
doorheen de bestaande hulpverlening.
Het Verenigd Koninkrijk, eind 2016. Volwassen
topvoetballers laten de tranen de vrije loop. Ze
getuigen voor het grote publiek als kind jarenlang
misbruikt te zijn door hun trainer. Het
veroorzaakte een lawine aan klachten. Sporters
en oud-sporters raapten de moed samen en
klaagden misbruik aan. In april stond de teller in
het Britse voetbal alleen al op 252 verdachten,
560 slachtoffers (waarvan 96% mannen) en 311
betrokken clubs. Enkel in het voetbal. Het
Verenigd Koninkrijk telt ongeveer tien keer de
bevolking van Vlaanderen.
Via 1712 noteerde Vlaanderen in 2014 amper 4

meldingen vanuit de sportsector, in 2016 waren
dat er 11. De kans dat het thema onderschat
wordt, is dus reëel.
Dat de problematiek ook buiten de sportwereld
aanwezig is, verklaart de veelheid meldpunten en
organisaties die intussen rond
grensoverschrijdend gedrag werken: Child
Focus, de Vertrouwenscentra
Kindermishandeling, Sensoa, Meldpunt 1712, de
Centra voor Algemeen Welzijnswerk of het ICES
(Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport)
...
Vraag is of mensen door de bomen het bos nog
zien? Wij onderstrepen daarom de nood aan een
blijvende, herkenbare en breed toegankelijke
expertencommissie: “We moeten nu snel
handelen om deze gevallen van misbruik in de
sportwereld te onderzoeken. Op korte termijn kan
een parlementaire commissie hier een rol spelen.
Maar daarmee houdt het natuurlijk niet op. Ook
mensen die in de toekomst met een
misbruikverhaal binnen of buiten de sport naar
buiten komen, moeten op gespecialiseerde
juridische steun en hulpverlening kunnen
rekenen. De erkennings- en
bemiddelingscommissie historisch misbruik kan
als model dienen.”

Groot aantal oproepen
buiten de openingsuren
toont nood aan uitbreiding
1712
Sedert maart 2012 is het meldpunt 1712
operationeel. Men kan er terecht met
vragen of meldingen over alle vormen
van misbruik, geweld en
kindermishandeling. Het meldpunt wil
ook slachtoffers van historisch
misbruik en geweld de weg wijzen naar
de nodige hulp en begeleiding. Dat het
meldpunt inmiddels goed bekend is,
blijkt uit de cijfers.
In 2016 ontving het meldpunt 1712 in
totaal 4.596 oproepen. De overgrote
meerderheid daarvan ging over actueel
geweld en/of misbruik. In 61 % van de
oproepen ging het om een melding van
kindermishandeling. 91% van de
personen die die de hulplijn
contacteerde was iemand uit de
omgeving van het slachtoffer.

Recent kondigde minister Vandeurzen aan dat hij
het meldpunt naar de toekomst toe verder wil

versterken. Onder meer wordt bekeken hoe de
telefonische toegankelijkheid kan worden
verhoogd. Ik vind dit een goede zaak omdat uit
een antwoord op een parlementaire vraag die ik
stelde bleek, dat op een periode van 4 maanden
niet minder dan 2.000 telefoons gepleegd werden
buiten de openingsuren.
Momenteel maakt Zorginspectie werk van een
evaluatie van het meldpunt 1712 met het oog op
een versterking. Onder meer wordt bekeken hoe
de toegankelijkheid kan worden verhoogd zowel
naar doelgroepen als naar bereikbaarheid
telefonisch en via chatfunctie. Vorig jaar al werd
de werking uitgebreid met een kindvriendelijke
website.
Ik ben tevreden dat de minister verder werk wil
maken van de toegankelijkheid van 1712. Na 5
jaar is het duidelijk dat 1712 goed bekend
geraakt is. Het is belangrijk dat wie een melding
wil doen van geweld of misbruik, hiertoe
gemakkelijk de weg vindt. Een goede
bereikbaarheid van het meldpunt is daarbij
essentieel. Het grote aantal oproepen buiten de
openingsuren toont aan dat uitbreiding nodig is.

Groot aantal oproepen
niet beantwoord door
jongerentelefoon Awel
Awel is de vroegere Kinder- en
jongerentelefoon en fungeert als een
aanspreekpunt waar kinderen en
jongeren met allerlei vragen over
allerlei thema’s terecht kunnen. Ze
kunnen er elke werkdag terecht van 16
uur tot 22 uur. Ik benadrukte tijdens de
plenaire vergadering van 17 mei in het
Vlaams parlement het belang van Awel
als laagdrempelig aanspreekpunt voor
kinderen en jongeren. Anderzijds
beklemtoonde ik dat we de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van
de jongerentelefoon moeten
garanderen. Jongeren moeten een
antwoord krijgen op de vragen die ze
hebben .

Awel is ondertussen zeer goed bekend bij
kinderen en jongeren. Het is zelfs zo bekend dat
er zo veel naar Awel wordt gebeld en gemaild dat
niet langer alle oproepen beantwoord geraken.
Uit recente cijfers blijkt dat niet minder dan één
op acht oproepen niet kan worden beantwoord.
Die mensen krijgen dan niet meer dan een
bezettoon te horen en moeten gewoon proberen
terug te bellen tot ze bij Awel terecht kunnen.
Op een totaal van bijna 35.000 contacten per jaar
ligt het immers zeer hoog. Die contacten worden

verzorgd door enkele professionele krachten,
maar vooral door vrijwilligers. En ik wil toch wel
zeggen: de vrijwilligers die mee die oproepwijze
van Awel bemannen, zijn bijna met 300. Men
slaagt er dus niet in – zelfs niet bijna – om de
oproepen te beantwoorden.
Uit een analyse van het aantal oproepen naar
Awel blijkt dat een groot aantal van die oproepen
gaat over de relatie met ouders, pestgedrag,
enzovoort. Zo gaat het in 17 procent over de
relatie tot ouders, in 10 procent over niet goed in
zijn vel zitten, 9 procent over ruzie met vrienden,
7 procent over angst en spanning en in 6 procent
over zelfdodingsgedachten. Alles bij elkaar gaat
een heel groot gedeelte van die oproepen niet
over een gewone informatieve vraag, maar over
jongeren die mogelijk toch wel met een groot
probleem zitten. Het is dan ook belangrijk dat zij
wel ergens terechtkunnen.

“Wakker op Zondag”
over de hervorming van het
jeugddelinquentierecht
Naar aanleiding van het incident in het
Mechelse doe-centrum Technopolis
waarbij zestien minderjarige meisjes
werden aangerand door vier mannelijke
leeftijdsgenoten werd ik op zondag 14
mei uitgenodigd om het decreet
jeugdsanctierecht toe te lichten tijdens
het actualiteitsprogramma ‘Wakker op
Zondag’ op ATV.

Door de zesde staatshervorming kan Vlaanderen
zelf vorm geven aan het jeugddelinquentierecht
(vroeger jeugdsanctierecht). De voorbije periode
is over de concrete invulling al uitgebreid van
gedachten gewisseld met experten in
verschillende werkgroepen. In haar visie op het
jeugddelinquentierecht hanteert CD&V enkele
duidelijke richtlijnen. Zo mag de nieuwe
regelgeving geen kopie zijn van het strafrecht
voor volwassenen, maar moet het gemaakt zijn
op maat van jongeren. CD&V wenst dat aan
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
plegen vooral een snelle en duidelijk reactie
gegeven wordt. Belangrijk daarbij is echter dat
die reactie zich niet beperkt tot het opleggen van
een straf, maar indien nodig ook begeleiding en
hulpverlening geboden wordt om alle kansen op
herstel te vrijwaren.

Minister test zelf
deskbike uit
Op vrijdag 12 mei bezocht ik samen
met Vlaams minister van Welzijn Jo
Vandeurzen het project met deskbikes
in twee klassen van het Kardinaal van
Roey instituut te Vorselaar.
Wie een les volgt op de deskbike, zeg maar een
soort van hometrainer, wordt geacht zachtjes te
blijven trappen. Het is niet de bedoeling
snelheden te halen of kilometers af te leggen. In
beweging blijven, daar gaat het om.
"Ondertussen hebben we er een 20-tal omdat we
merken dat de leerlingen er duidelijk baat bij
hebben. De concentratie en de motivatie
verhogen en we stellen ook een verhoogd
welbevinden vast", zegt algemeen directeur Birgit
Mylle.
Het gezondheidsbeleid op school is ook in het
parlement een thema dat ik opvolg. Onder meer
ter gelegenheid van de recente
gezondheidsconferentie, benadrukten ministers
Crevits en Vandeurzen het belang ervan. Dat er
op het terrein letterlijk veel in beweging is, bewijst
onder meer het Kardinaal van Roey instituut in
Vorselaar met het project van de deskbikes.

Zes gemeenten
ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst
rond woonbegeleiding
Begin deze week ondertekenden de
gemeenten Zoersel, Malle, Schilde,
Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven
een samenwerkingsovereenkomst rond
woonbegeleiding.
We willen hiermee een extra inspanning
leveren om mensen met een
psychosociale kwetsbaarheid te
begeleiden bij hun zoektocht naar een
woning. Mensen met een psychosociale
kwetsbaarheid hebben vaak onvoldoende
vaardigheden om zelf een geschikte
huurwoning te vinden. Ook andere
vaardigheden met betrekking tot huren en
wonen zijn voorwerp van de begeleiding.

In 2015 startte gemeente & ocmw Zoersel als eerste
met het project. Het project begeleidt deze mensen
zowel bij de zoektocht naar een woning, maar ook
om deze daarna te behouden. Personen met een
geestelijke zorgnood missen vaak bepaalde middelen

en vaardigheden, waardoor ze in de problemen
kunnen komen met hun buren of huisbaas. Dikwijls
met ontbinding van het huurcontract en uitzetting tot
gevolg. Dat willen we met dit project voorkomen.
Het project bleek zo’n maatschappelijke meerwaarde
in Zoersel, dat nu ook de buurgemeenten
meestappen in het verhaal. Daarbij wordt niet enkel
het werkingsgebied uitgebreid, maar ook de omvang
van het project. De zes lokale besturen voorzien de
nodige middelen om deze vorm van hulpverlening
aan te bieden op hun grondgebied. Daarnaast
schakelden ze CAW Antwerpen in voor het uitvoeren
van de begeleidingen.
financiële steun
Het provinciebestuur Antwerpen gelooft in het nut en
de slaagkansen van deze samenwerking. Daarom
zegde de provincie voor het komende jaar een
financiële steun toe van 33.000 euro, om extra in te
zetten op intensieve begeleiding van psychosociaal
kwetsbare mensen en hun woonnoden. Provincie
Antwerpen wil op die manier bijdragen aan de
verbetering van de woonsituatie van deze mensen.
Kwaliteitsvolle huisvesting is immers een belangrijke
hefboom om uit een armoedesituatie te geraken.

Première HAS#TAG
groot succes
Op zaterdag 13 mei 2017 werd de film
HAS#TAG onder grote belangstelling
voor het eerst vertoond in één van de
reusachtige aardbeien loodsen van
Coöperatie Hoogstraten, met nadien
een afterparty in Highstreet.
Als mede- oprichtster en voorzitster van vzw
Stokpaardje, die het initiatief nam voor dit project,
ben ik zeer fier en opgetogen met het resultaat.
De spontaniteit waarmee de bal aan het rollen
ging om dit project te realiseren en de
samenwerking tussen zowel Adil El Arbi, Bilall
Fallah, Dirk Bracke en de jongeren uit
Hoogstraten was echt overweldigend. Ik hoop
dan ook dat we in de toekomst nog zulke
positieve projecten zullen realiseren met vzw
Stokpaardje. Het blijft belangrijk om kwetsbare
verhalen bespreekbaar te maken en het taboe
hierover te verminderen. Ook Tinne Rombouts,
de burgemeester van Hoogstraten, voelde zich
vereerd tijdens de première. ‘Ik sta werkelijk
versteld van de creativiteit van onze jongeren om
van dit project zo’n succes te maken’ aldus een
trotse burgemeester.
Het verhaal is geschreven door vijf jonge meisjes
uit Hoogstraten, met de hulp van de
jeugdschrijver Dirk Bracke en het gevierde
regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Het
thema van de film is “Catfishing”. Dat is het zich
online anders voordoen om te profiteren van
tienermeisjes. Hierbij wordt misbruik gemaakt

van kwetsbare tienermeisjes door een vals profiel
aan te maken. Ze stellen zichzelf vaak jonger en
knapper voor en starten onlinevriendschap met
een meisje. De gesprekken worden steeds
intiemer totdat de man vraagt om hem
naaktfoto’s en dergelijke te bezorgen. Zulke
kwetsbare verhalen bespreekbaar maken is het
doel van vzw Stokpaardje.
De film zal nu worden getoond in Vlaamse
secundaire scholen om zo jongeren te
waarschuwen voor de gevaren van sociale
media.
Ik wil heel uitdrukkelijk iedereen danken die aan
deze realisatie heeft bijgedragen. Dat het een
project is door jongeren, met jongeren en voor
jongeren maakt het echt uniek.

CD&V Zoersel luistert
naar u tijdens de braderij in
Sint-Antonius op vrijdag 2
juni
CD&V wil beleid maken in interactie met
onze inwoners. In dat kader organiseren
we al enkele jaren wijkbevragingen in de
maand januari.
Ook op de braderij in Sint-Antonius, die doorgaat
op vrijdag 2 juni leggen we ons oor graag te
luisteren. Met ons Burgemeestersspel snijden we
enkele thema's aan die u vast en zeker aangaan.
Ook onze jongste Zoerselaars zijn van harte
welkom, voor hen hebben onze jongeren een leuk
gadget klaarliggen.
Hopelijk tot dan!
Praktische
informatie: http://www.sintantoniusbruist.be/braderijsint-antonius/
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